
Ben je een christen? Twijfel niet, wij 

gaan graag met je in gesprek. 

Mail een reactie en vertel kort waarom 

jij dit avontuur wil aangaan. Dat kan 

naar solliciteren@levwn.nl  voor 

16 mei a.s.

belangstelling?

noord-holland

De Lichtlijn Den Helder
Leerkracht i.v.m. vervanging, 

aug. - kerstvakantie, 5 dagen, 

daarna 2 á 3 dagen

Info Veronique Kater 06 36 49 59 23 

De Rank Alkmaar
Leerkracht bovenbouw, 3 dagen

Info Susanne de Boer 06 21 47 59 70

Het Anker Velserbroek
Leerkracht, 4 dagen

Info Elske Vos 06 29 21 75 79

De Tamboerijn
Alphen aan den Rijn
Leerkracht kleuters,  do. en vr.

Leerkracht groep 7, 2 á 3 dagen 

beide functies i.v.m. vervanging

Info Marianne Sneep 06 33 75 89 69

De Triangel
Capelle aan den IJssel
Leerkracht onderbouw of middelbouw,

vervanging per direct, 4 á 5 dagen

Info Joke Ploeg 06 30 69 43 13

De Akker Rijswijk
Leerkracht bovenbouw, fulltime

Info Erik van Pijkeren 06 10 99 19 77

Het Christal Vlaardingen
Leerkracht kleuters, 4 dagen

Info Vincent Verkuil 06 38 89 42 35

De Wegwijzer Zwijndrecht
Vakleerkracht gymnastiek, 2 dagen 

Info Erik van Pijkeren 06 10 99 19 77

De Halm Almkerk
Leerkracht middenbouw of bovenbouw, 

2 á 3 dagen

Info Hans Noordman, 06 83 44 39 54

zuid-holland Ook hebben we plek voor 
studenten Praktijk PABO

West-Nederland en ruimte voor 
zij-instromers en invalkrachten. 

We gaan graag met je in gesprek!

We zoeken met ingang van het nieuwe schooljaar een praktische
en allround P&O adviseur. LEV-WN wil een goede en aantrekkelijke 
werkgever zijn en jij mag daar mede vorm aan geven. Je werkt op 
het bestuurskantoor in Alphen aan den Rijn met een collega P&O 
adviseur, een medewerker P&O en overige stafmedewerkers. 

Wat ga je doen?
• Je combineert uitvoerende, adviserende en strategische taken.
• Je signaleert mogelijkheden en vertaalt dit naar het 

personeelsbeleid en processen.
• Je adviseert schooldirecteuren in de uitvoering van het 

personeelsbeleid.
• Je bent voor de directeur-bestuurder een proactieve 

sparringpartner en klankbord.

Wat vragen we? 
• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding.
• Je hebt (mogelijk) ervaring als P&O adviseur in het 

primair onderwijs.
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en werkt gestructureerd.
• Je bent fl exibel en organisatiesensitief.

Meer informatie
René Tromp (directeur-bestuurder) 06-53530538 of 
Erna van Engelen (P&O adviseur) 06-10993839 

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 25 mei (1e ronde) en 
1 juni (2e ronde) van 14.00 tot 17.00 uur.

We zoeken met ingang van het nieuwe schooljaar een praktische

24 uur (3 dagen)
P&O adviseur

noord-brabant

meer weten? ga naar levwn.nl
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Geloof in 
ontwikkeling

Onze organisatie LEV-WN met 520 medewerkers en 4.100 leerlingen 
is volop in beweging. Wij denken na over wat onze leerlingen voor de 
toekomst van morgen nodig hebben. Daar stemmen we ons onderwijs op 
af. We zoeken voor de onderstaande scholen inspirerende medewerkers.

ga mee op een enerverende expeditie

Locaties:

ook gezocht:


